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Lo nit de Leonorc Mild
I que bé sonaven les notes de les tres sardarres de Nora Milá en la nit del

2 d'Agost d'enguany, estrenades a la Plaga de la Vila nostra!

Talment semblaven notes sorgides en el bell mig d'una plaga pairal, d'uu
jardí conventual o d'un raconet qualsevol de les nostres contrades penedesen-
o.ues, de la planúria ausetana o la pessebrística Garrotxa, on un hom tan bé
s'hi sent, sota el rumoreig de la brisa tardoral escoltant el cantusejar dels
ocells, fita la mirada en un rierol o acariciant-nos l'aigua fresquívola i de bon
iast d'una font boscana, com tantes n'hi ha per les nost¡es muntanyes i que por-
ten noms de sentor poéüca.

Quin gaudi per Nora Milá la nit de l'estrena de les seves tres sardanes,
una d'elles dedicada al ffllet Bernat.

Quina il,lusió sentiria aquella Noreta de fa vint-i-cinc anys, com autora
sardanista.

Certament que amb festrena de les seves sardanas sembla que Nora Milá
sigui més nostra, més vilanovina de soca-rel, pel fet que la sardana és com
una rotllana blava, ungida de cel, que t'uneix al llinatge de la Catalanitat més
genuina fent-te sentir l'alt honor d'ésser catalá entranyablement arrelat al cep
del nostre poble.

llosaltres, en copsar les notes de les tres sardanes de Nora Milá, gaud!
rem d'un goig inefable pensant que eren concebudes per la ja famosa Leono-
ra Milá que ha traspassat les fronteres dels éxits més esponerossos des d'aques-
ta planúria vilanovina que fa 25 anys va despertar la gran expectació amb el
seu primer Concert de música clássica, i que avui -és un dir- feia la reváli-
da amb música tan entranyable al poble catalá com és la sardana, la dan-
sa dels catalans d'ahir, d'avui i de sempre.

f. A. Montaner i Alcover
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,Ürta oberta

D'un "vell" aun'Jove C6

Benvolgut: Com que el que ¿t tu et passa és el fet de molts joves com tu,
crec que t'he de repetir per escrit la resposta que et virig donar cara a cara.
Així, tu, sense saber-ho, farás un bé a través meu -crec 

jo* a tants i tants al-
tres que es trobeu en la tev¿r situació.

Tu, aquell dia que hi havia audició de s¿rrdanes a la Plaga de la Vila, em
vas clir, amb el teu aire mig irónic mig perdona-vides, que no comprenies com
un vell com jo encara puntejava la s¿rrdana i hi disfrutava.

Tu, com tants d'altres, que estan en la plenitud de la joventut 
-suposoque erlcara no has fet els teu vint-i-tres anys-, em fa l'efecte que vius trquesta

vida teva de prestat. Irlo sou vosaltres que viviu. Es el res que és dintre vostre
i que, com el més fatídic cranc, us va matant, ja des dels primers dies, mal-
grat que us deixi quedar sobre la terra anys i panys. L'home está compost de
cos i d'ánima. Es aixó els que ens diferencia dels animals. D'aquest cos i d'a-
rluesta irnima en neix l'esperit humá. En els ¿rnimals tot és matéria. En els ho-
¡nes tot és esperit. Des d'engendrar un fill fins a la construcció d'una máquina
de tren. Perd vosaltres sembla com si d'esperit no en tinguéssiu, No us sura
per cap lloc. No se l'entreveu.

Vas arreu, ben avorrit, amb una cara llarga, el cos ¿rrriat, a pas lent, com
si fossis ja un jubilat. Quan passes per la rambla i sents la remor de la cobl¿r,
t'acostes a la plaga. Com un autómata. Hi vas a treure el cap. Penses clue és

una estupidesa com una altra. I et quedes discretament en una tercera o quar-
ta fila d'espectadors, rera de pares i avis que s'ho contemplen tots contets i
amb els ulls il.lusionats. Ells poden ésser vells d'anys; tu n'ets d'esperit. Esta\s
tot estirtic, les mans a les butxaques, amb una fag de sonámbul, rígid' Qua nt hi
veig em fas pena. Tan jove i haver acabat aixíl No entens res de res del que
toquen, ni com ho toquen ni qué expressa. Només sents que la cobl¿r fa fressa.
Mires la rotllana, allargant el coll, com els ánecs, per damunt de les espatlles
dels del davant, i quan n'estás cansat te'n torttes a passejar la teva córpora,
la teva silueta encantadora.

Tu em vas dir que no cornprenies que rlr] vell com jo i com alguns al-
tres, "encara" ballávem sardanes i ens hi donirvem amb tot el cor.

Tu, arnic envellit en plena joventut, no has peneh'at el més mínim la con-
dició humana. Dóna tota la impressió que visquis en ur1 interior camp de con-
centració. Estic convenqut que als camps nazis d'extermini els qui tenien la
dalla de la mort al clatell tenien uua alegria íntima més profunda del viure
que no pas tu.- 

Portes la máscara del firstic a la perfecció. No cal pas que et disfressis el

dissabte de C¿rrnaval, Quan et vegin, diran: "Mira, que bé que ho expressal

Es la demostració del que horn és cluan dintt'e seu no té cap delit que li faci
superar la béstia".



La vida és per ésser expremuda. I tu, el suc preuat de la taronja de la vi-
da el deixes arraconat, el llcnces. Fas cacir, pix i non. I no gaire cosa més. Tre-
.balles, mires, camines, respires, sense cap objectiu, Tu, no cal que envelleixis;
ja hi has arribat, Queda't tal com ets i serás una imatje de les persones xacr.o-
ses, dels ancians qrle espereD l'últim truc. I encara només d'alguns.

A tu no et cap que un home ja madnr 1:ugui disfrutar ballant sardane.* al
costat d'altres persones, grans o jclves. Demostres que no entens l'esséucia de
l¿ vida ni el joc que ella compolta ni saps perqué som a la telra, ni saps res
del país del qual formes part, per més rlue en siguis una crosta ressecada.

No, no tothom b¿rlla sardanes. Ni c¿rl. Perd t'aseguro que a la gran majo-
ria de gent nascuda en aqtrcst clnp de terra nostra, la sardantr produeix una
vibració en el seu esperit. i:is iguai; també la b¿rilen. La sardiura, ballada o es-
coltada, és un crit que clama la vida. No d'uns joves en particular, com si fos
un l¡all més d'aparellameut. IvI¿rnifesta la joia de viu¡e i, a la vegada 

-tanta és
la bellesa que d'ella es desprén- és un¿r cscol¿ de filosofia plantejada al mig
de la plaga, és un consol erirnig dels malfats (Iue acomparyen l'existénci¿r d'una
pelsona i d'un poble. Per aixó veuris c¡re els estrangers intel.ligents que ens
r,isiten resten estupefactes d¿rv¿rnt del iet que ¿lquí en aquc.st racó del lvledi-
terraui es desenvollrpi aquesta dansa t¿ul plenu d'armonia, de trresrlr¿t, cle gau-
di, que és de tots, que tots hi c¿rben.

Pe¡ estimar Ia sardana. s'ha de comellg¿rr per ésser plentrment home. I ¿ri-

x«) no és cap producte que vingui de l'exterior. Es té o no es té, Es, podríem
dir, una Grircia que ens ha est¿rt atorgrida. L'hem de busctrr, I'hem d'augmel-
tar. Perd, malament, quan no portem el gérmen vital dintre,

Alnic, treu-te la máscara que t'ofega. L¿r seriositat no és l'avorriment, En-
rnig de la gran joia de Ia sardanir hi h¿r una grau seriositat de vida. Vivim,
m'entens. Aixó és tot. La tev¿ m¿nera cl'enfoc¿rr Ia vida 

-que 
la tens comple-

tament desenfocada- només porta a la dcsesperació. Quan vegis rul llome
madul' que balla sardal-ies, no corr:ls a fer judicis de mestre-tites rovell¿rt, P¿-
ra't, dedueix. Potser trob¿rrirs. Potser, cie mic¿r en mica, t'adon¿rr¿\s rltie ells,
malgrart els anys, són la vidtr que revcrrt¿ de t¿rn plena, diutre l¿r mesur¿r cle
cadascun d'ells. Perqué ells, ballant o no -que cl ball només és la culminació
d'una inf¿rntesa i d'un goig que no cess¿r- sempre són el testimoniatge d'utra
plenitud humana. No te'n cr\piga dubte.

Examina't; abandona la teva negro¡'. Vius dintre url gr¿ur tíruel, escluerclat,
sense c¿rp clariana, Quedart\s orb i ofogat. Ll¿\stima de vidir, llirstima de mare.

AUDICIO DEL MES
Tindr¿\ lloc el dia 6 de setembre, ¿r dos (luarts d'onzc clc la nit, a la Plaga

cle la Vila, pel l:r cobla Sitgetana.

ANIVERSARI DE LA COLLA VOLERANY
El dia 22 de seteml¡re fnrl un any que es v¿r cstrenar a Ttrrragona. Per

celebrar-ho hi haurá com a acte més rlcstacat, trrra audició cle S¿rrclanes cl ma-
teix dia a la nit, a les deu, a ltr Plaga de la \/il¿r per la cobl¿r "La Principal del
Camp".



Concurs de Colles a Vilanova
El passat di¿r 10 d'agost, tinguó lloc ¿r la Plaga de la Vila el VI Concusr de

Colles, organitzat pels companys de la colla "Dansaires Vilanovins", que a-
cluest any v¿l allar a cárrec de la cobla "Lir Principal de Terrass¿r". Hi varen
¡;endre part colles de diversos punts de Catalunya.

Queclaren classific¿rdes en els primers llocs les següents:

Birsic Zonal "D" grans: La Lira, del Vendrell
Bisic Zonal "D" iovenils: Humor i Alegria, dc \/ilarrova i la Geltrú
Bisic Zonal "D" infantils: Petits Vilanovins, de Viliruov¿r i la Geltrú
Lliures grans: r\metller, de Barcelona
Lhures joveuil: Sang Ctrtalaua, de Barcelona
Lliures Iufantils: Petits r\{ontscrratins, d'Igualadrr
C¿rl dcstacar l¿r boua organització en r1ué va transcorre tot el concurs. La

rrostr¿t enholabona.

Activitats de la Colla Voterany
Dia 29 de jurry: Al migdia, concurs al birrri clc S¿urt Perc i Sant Piru, a Ta-

rrrrgorr¿1. Colrl¿r "La Principal del Camp".

Tirr<Ia: Concurs a Reus. Cobla "La Prirrc:ipal del Camp".

Dia 13 de julioi: Concurs a Vic. Coblos "Ltrisos i Geniscnca", Ilra el seu
50 concur.s cle colles Sardanistes.

Dia 18 dc juliol: Aplec a Ripoll. Coblcs lr4outgrins, Selvatana, Amoga, Ca-
r¿rv¿lna i Ciut¿rt cle Girona.

Dia 20 dc juliol: Aplec a Perelada. Cobles Ciutat de Girona, Barcelona i
Sclvat¿rna.

Dia 25 clc juliol: Concurs a Creixell. Cobla "La Princip¿ll del Ctrrnp".

Dia 27 de juliol: Exhibició de colles a Sitges. Cobla Sitgetana,
Dia 10 d'agost: Concurs a Vilanov¿r i la Gcltrú. Cobla "La Principal de

T err¿rssa".

Dia 17 d'agost. Matí, Concurs a S¿urta Coloma de Queralt. Cobla "La
Principal del Camp,

T'arda, Exhibició de colles a Sant Quintí dc Mediona. Cobl¿ Nlclodia.
Nit, Concurs de colles ¿r l'Almunia. Cobla Barcelona.

President: Monuel Prcts Secrelori : Solvodor Butí



OPTICA

HOTAilIIESA
.Lentes de contocte

Aporells per o sords

Fotog rof ío

Plogo Alcdzor de Toledo, ó
Tel. 893 41 69

(Tocont o Plogo Aiuntoment)

MATALASSERIA
MECANICA

vÍDrn oE

J. MOIUTESÓ

Caídos,23
: Unió, 24
893 08 77

Despaix :

Magatzem
Teléfon

FLO R IST ERIA

EL CAMPAI\AR
P. Bernet

OBSEQUIS FLORALS

Garantia del bon gust

Plaga Rectoria, 4 Tel. 893 1466



BYRME
Aiguo, 4 89300 I I

Reconvis d'origen de les més conegudes

BERRENS - TAURUS - MCULINEX - TURMIX

JATA - SOLAC, etc.

Bobinatge i reparació
de motors eléctrics

mo rq ues

DESIREE

Servei of¡ciol de

BRAUT - TORTADO - iltSPAtO §UIZA

GAM I SE RIA

GALSERRA

Grol. Molo, 28

Tel. 893 27 92

TEIXIT§

E3AIG
LE§ NOVETATS
DEL MOMENT

Carrer del

f, G, VIIASECA . Villonuevo y Geltrrj.i975

Aigua n.o 28
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